
 
        Jednání zastupitelstva číslo: III/2022 

Číslo jednací: MěÚ/73073/2022/SEK 

 

Nově zvolené Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

ZÁPIS z III. zasedání   
konaného v pondělí, 12.12.2022 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

Přítomni: Ing. Drahomír Blažej MBA, Mgr. Václav Drda, RNDr. Tomáš Hasík, Ing. Jiří Havlíček MBA, Martin Horský, 

Mgr. Martin Jusko, JUDr. Vlastislav Málek, Mgr. Daniel Mikš, Vojtěch Nezbeda, Ing. Zdeňka Nezbedová, MUDr. Ervin 

Petrikovič, MUDr. Ctibor Provazník, MUDr. Julie Provazníková, Ing. Josef Ruml, Ing. Jaromír Strnad, Mgr. David 

Tichý, Mgr. Renata Vaculíková, Mgr. Filip Velímský Ph.D., Bc. Alice Vavřinová, Mgr. Jiří Žaloudek 

             : Ing. Martin Ronovský, DiS. (tajemník) 

On-line:  

Omluveni: Jiří Honzíček 

Hosté:  

Předsedající: Ing. Jaromír Strnad - starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin a přivítal všechny přítomné.  

Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, občané byli informováni o místě, době a 

navrženém programu zasedání způsobem v místě obvyklém, tj. plakáty na plakátovacích plochách a na úřední desce 

městského úřadu, po dobu nejméně 5 dní před konáním zasedání. Pozvánka visela ještě v okamžiku konání zasedání 

ZM. 

Upozornil dále, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách 

městského úřadu a jako již tradičně, po několik jednání zastupitelstva, je toto zasedání i „streamováno“ přímým 

přenosem. 

Sdělil, že zprávy na dnešní jednání byly zveřejněny 5 dní před konáním zasedání na úřední desce městského úřadu. 

Uvedl, že zápis z minulého zasedání ZM, který je uložen na sekretariátu městského úřadu, ověřili Mgr. Václav Drda a 

pan Jiří Honzíček a nikdo ze členů zastupitelstva města k němu nevznesl připomínku.   

Starosta dále sdělil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva města a dnešní zasedání je tudíž usnášení-schopné. 
 

Starosta dále nevrhl, aby dnešní jednání probíhalo pomocí elektronického systému. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:  

pro: 18                                                  proti:                       zdrželo se:                          nehlasovalo:  

   PRO:  

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš  Vojtěch Nezbeda 

Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník Ing. Josef Ruml 

Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová 

Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek     
 

NEHLASOVALO:  

Mgr. Martin Jusko       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/33/2022 
 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl RNDr. Tomáše Hasíka a JUDr. Vlastislava Málka.  

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:  

pro: 17                                                   proti:                                     zdrželo se: 2                               nehlasovalo:  

PRO:  

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda Ing. Jiří Havlíček  Martin Horský 

Mgr. Martin Jusko Mgr. Daniel Mikš  Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová 

MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad 

Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský 

Mgr. Jiří Žaloudek       
 

ZDRŽELO SE: 

RNDr. Tomáš Hasík JUDr. Vlastislav Málek     

Ověřovatelé dnešního zápisu byli schváleni, přijato usnesení číslo ZM/III/34/2022. 



Za členy návrhové komise starosta navrhl Mgr. Václava Drdu a Bc. Alici Vavřinovou. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 

pro: 18                                                   proti:                    zdrželo se: 1                                            nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková 

Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek     
 

ZDRŽELO SE:  

Bc. Alice Vavřinová       

Členové návrhové komise byli schváleni, přijato usnesení číslo ZM/III/35/2022. 

 

Následným bodem bylo schválení programu jednání.  

Program: 
o Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 16.11.2022 

o Dotazy a připomínky občanů 

o Rozpočtové opatření č. 6/2022 

o Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

o Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027 

o Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

o Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 

o Termíny konání zasedání ZM - r. 2023 

o Delegování zástupců Města Čáslavi na valné hromady - do r. 2026 

o Odvolání a navržení zástupce města do představenstva spol. VHS Vrchlice-Maleč, a.s. 

o Záměr směny pozemků - chodník v ul. Na Svornosti a v ul. Sadová 

o Program regenerace městské památkové zóny pro období 2023-2027 

o Návrh na členy kontrolního výboru a plán činnosti pro rok 2023 

o Návrh na členy finančního výboru a plán činnosti pro rok 2023 

o Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav 

o Dotazy a připomínky zastupitelů 
 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 

pro: 19                                                   proti:                    zdrželo se:                                             nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková 

Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek   

Program dnešního zasedání byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/36/2022. 

 

Následně starosta navrhl, aby dnešní jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato 

usnesení. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 

pro: 19                                                   proti:                    zdrželo se:                                             nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková 

Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek   

Návrh průběhu jednání byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/37/2022. 

 

 

 

 



Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 16.11.2022 

Starosta předložil usnesení č.j.: MěÚ/66020/2022/SEK ze dne 16.11.2022. 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM 16.11.2022. 

 

Dotazy a připomínky občanů 

 

17:08 hodin – příchod MUDr. Provazníkové 

 

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Občan p. Hořčička uvedl informace týkající se záležitosti opravy / rekonstrukce Sokolovny v Čáslavi, o které bylo 

diskutováno na minulém zasedání Zastupitelstva města Čáslavi, dle svých slov, na správnou míru. 

Upřesnil, proč se kdysi sokolové začali zajímat o opravu Sokolovny – špatný stav oken, střechy a podlahy, kdy hrozilo 

uzavření budovy.  Uvedl, že nejprve byla svolána schůzka kvůli oknům (památkáři a odborná firma), kde bylo sděleno, 

že částky oprav budou miliónové. Proto požádali město, zda by jim nějakým způsobem nemohlo pomoct. Toto proběhlo 

v roce 2017. Po půl roce, kdy se nic nedělo, se pan Hořčička dotazoval, proč se nic neděje? Bylo mu sděleno, že se tím 

nelze zabývat, že budova není majetkem města. 1.12.2017 tedy pan Hořčička předal na město návrh darovací smlouvy, 

která by dané věci vyřešila (řeší se to takto údajně po celé republice). Po dalším půl roce, kdy se opět k tomu nikdo 

nevyjádřil, navštívil pan Hořčička tehdejšího starostu a ten mu sdělil, že je to velmi složitá věc, a že se tím bude zabývat 

až nové zastupitelstvo.  

Následně sdělil, že stávající situace je taková, že sokolové provedli zaměření, které stálo 190 tis. Kč a je uložené na 

radnici. Dále připravují záměr, který bude dalším krokem k vypracování projektu. Až bude projekt, bude možné žádat o 

dotaci apod. Myslí si, že by byla velká ztráta, kdyby se Sokolovna uzavřela, neboť je často využívána (školy atd.). 

A poslední otázkou bylo, kdo se v nově zvolené radě města bude zabývat sportem? 

Starosta odpověděl, že v minulosti se společně s panem Hořčičkou situací kolem Sokolovny zabývali, řešili několik 

problémů týkající se daného. 

Dále sdělil, že v minulosti byla touha převést pod Sokolovnu pod Středočeský kraj, ale to se bohužel nepovedlo. 

Ke osobě zaštiťující sport v nynější radě města sdělil, že zprávy týkající se sportu bude přednášet on, dále je osoba 

odpovědná Mgr. Ludmila Formanová (předsedkyně Sportovní komise). 
 

Občanka sdělila stížnost na zajištění služby Taxík Maxík. Uvedla, že kdykoliv volá a žádá odvoz, nikdy není Taxík Maxík 

volný. Údajně neustále jezdí někde po vesnicích a na městské lidi se nedostává. Požadovala, zda by nebylo možné dát 

do provozu ještě jedno vozidlo s touto službou. 

Starosta uvedl, že druhý Taxík Maxík prozatím není v jednání. Dále uvedl, že je potřeba objednávat vozidlo s větším 

předstihem. 

Občanka sdělila, že volala několikrát a vždy jí bylo řečeno, že je taxím zamluven, a že je zamluveno až na 2 měsíce 

dopředu. 

Starosta sdělil, že dané prověří. 
 

Občan Tomáš V.: Dotazoval se na veřejnou zakázku výstavby bytového domu v ul. Žitenická / v ul. R. Těsnohlídka vč. 

kotelen v Čáslavi.  

Sdělil, že k danému byla vytvořena a podána na městský úřad petice od obyvatel domu v ul. R. Těsnohlídka, kteří 

s daným zásadně nesouhlasí. Byl by rád, kdyby se město daným ještě zabývalo a svůj úmysl přehodnotilo, neboť občanům 

se absolutně nelíbí, že by v dané lokalitě měl „vyrůst“ další bytový dům (je zde velká hustota obydlení). 

Také upozornil na nedostatek parkovacích míst.   

Starosta uvedl, že s daným názorem naprosto souhlasí, také se mu nelíbí, že by zde měl být postaven bytový dům.  

Jednatelka spol. Čáslavské servisní, s.r.o. také s výstavbou nesouhlasí, a proto bylo domluveno, že na RM pan starosta 

předloží návrh na zrušení projektování daného.  

Zastupitel M. Horský odpověděl p. Hořčičkovi na dotaz týkající se Sokolovny – proběhlo zaměření (jež zaplatili 

„Sokolové“), nyní paní architekta Neumanová připravuje podklady pro zadávací řízení a požadoval, aby nové vedení 

města s daným rozpočtově počítalo, aby „sokolům“ v dané věci pomohlo. 

Dále poděkoval MUDr. Mandákové, která vymyslela projekt Taxík Maxík. Souhlasil s tím, že je třeba se objednávat 

hodně dopředu. Apeloval na nové vedení města, aby si prověřili přeplněnost objednávek.  

Následně ještě uvedl informace k veřejné zakázce výstavby bytového domu v ul. Žitenická / v ul. R. Těsnohlídka vč. 

kotelen v Čáslavi.  

 

Zastupitel V. Málek poděkoval, jménem občanů, za projekt „Podnikni to“ a Mgr. Ladě Bartošové za vedení kurzu. 

Dotazoval se rady města, zda pan zastupitel D. Blažej (také krajský zastupitel) informoval o tom, že Středočeský kraj 

schválil Program na Podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání, v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích 

s rozšířenou působností v SK pro rok 2023? 

Podpora může dosáhnout až 250 tis. Kč a lze žádat od 9.1. do 31.5.2023.  

Starosta sdělil, že se zástupcem projektu „Podnikni to“ měl schůzku, tedy je o daném informován a projekt bude 

pokračovat i nadále. 

Co se týká informace od pana D. Blažeje, tak o daném taktéž ví a o dotace se bude žádat. 



Zastupitel D. Blažej sdělil, že dané ihned po tom, co se o daném dozvěděl, informoval paní místostarostku. 
 

Občan T. Ouředník se dotazoval na projekt v Koželuhách (výstavby bytových domů) – spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

Starosta sdělil, že se zástupci spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s. jednal. Uvedl, že jeden z problémů, které řešili je částka 

30 mil. Kč, kterou mělo město rozpočtovanou v příjmech na rok 2023 za prodej tohoto pozemku, nemohou garantovat. 

Uvedl, že zástupce spol. sdělil, že odkup pozemku v roce 2023 nemají ani smluvně vázané.  

Stávající situace je tedy taková, že ještě nezačaly ani projektové práce. 

Zastupitel M. Horský uvedl, že s ředitelem spol. – panem Zavřelem ještě v říjnu komunikoval a ten ho ujišťoval, že s 30 

mil. Kč pro rok 2023 počítají. Dále uvedl, že o daném bývalé vedení informovalo (i o následném postupu prací – 

předprodeji domů, kdy bude stavebním povolení). Ve smlouvě sice datum uvedené není, ale údajně, jakmile bude 

pravomocné stavební povolení, mělo dojít k převodu dané částky. Pan Zavřel údajně pana Horského i žádal, aby město 

částku 30 mil. Kč do rozpočtu dalo a počítalo s ní, že oni toto garantují. 

Sdělil, že tedy možná později došlo k nějaké jiné dohodě.  

Starosta uvedl, že k žádné jiné dohodě nedošlo! Starosta přednesl jen stanovisko pana Zavřela. 

Občan T. Ouředník je uvedl, že mu bylo divné, že se nic neděje.  

Starosta ještě dodal, že panu Zavřelovi přislíbil maximální součinnost města. Chtějí, aby se projekt realizoval. 
 

Občan T. Ouředník požádal, aby bod „Městská nemocnice Čáslav“ byl pro příště předsunut na začátek jednání. 

Starosta vzal připomínku na vědomí.  
 

Občan T. Ouředník požádal, zda by v Čáslavských novinách nemohla vzniknout rubrika pro občany (jedna, dvě stránky).  

Starosta poděkoval za námět.  

 
 

Rozpočtové opatření č. 6/2022 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Zastupitel M. Jusko požádal o podrobnosti k rozpočtované částce pro Dům dětí a mládeže.  

Starosta uvedl, že neví, ale do konce týdne zjistí / doplní.  

Zastupitel D. Tichý uvedl, že jde pravděpodobně o dotační titul v operačním programu „J. A. Komenský“, když DDM 

už pravděpodobně požádal o dotaci.    
 

Starosta ještě upozornil na opravu vratky cca 455 tis. Kč z nemocnice – dané šlo ze „6“ (z investičního fondu) – bude 

opraveno.  

A dále informoval, že bude ještě potřeba podpořit nemocnici 10 mil. Kč – RM bude pověřena rozpočtovým opatřením. 

 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.   

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/38/2022. 

 

Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.  
Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/39/2022. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

 



V rozpravě k tomuto bodu nikdo vystoupili: 

Zastupitel V. Málek se dotazoval, zda zastupitelé mají nějaký problém s analýzou, kterou vypracoval pan Ing. Tesař? 

Zda by ty údaje nějak zpochybnily, vyvrátily nebo proti nim něco vznášely? 

Zastupitel V. Drda se dotazoval, zda pan Málek má na mysli ta doporučení Ing. Tesaře? 

Zastupitel V. Málek odpověděl, že „ne“. Dotazoval se na ostatní data, rozbory, čísla, grafy apod., na kterých také 

spolupracoval odbor financí MěÚ. Zda ta jsou předmětem nějakého zpochybnění? 

Starosta sdělil „ta data jsou jasná, ta se zpochybňovat nedají“. 
 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.   

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/40/2022. 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo vystoupili: 

Zastupitel M. Jusko se dotazoval se na novou smlouvu se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. o službách 

odvozu odpadu – zda z ní vyplývá nějaké navýšení nákladů pro město a zda se to nějak reflektovalo ve schvalované 

částce poplatku? 

Starosta uvedl, že navýšení přesahuje částku 1,5 mil. Kč. Dané navýšení poplatku zdaleka nepokrývá náklady. Myslí si, 

že pokud je v k.ú. města Čáslav skládka a město je příjemcem poplatku, měli by být občané „zvýhodněni“ na poplatku 

za svoz. Dané navýšení se tedy celé do poplatku nepromítá.  

Zastupitel M. Jusko se dotazoval, zda bude smlouva platná od 1.1.2023? 

Starosta odpověděl, že smlouva bude platná od 1. ledna 2023. 
 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.   

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/41/2022. 
 

Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Zastupitel M. Horský poděkoval za zpracování rozpočtu. Dále „komentoval“ rozpočet – „financování“ nemocnice. 

Starosta uvedl, že se počítá s finanční pomocí pro nemocnici.  
 

Občan T. Ouředník se dotazoval na finanční podporu stomatologie? Zda je částka 30 tis. Kč stejná jako vloni a zda 

se neuvažuje o navýšení?  

Starosta uvedl, že v rozpočtu je rozpočtovaná částka 35 tis. Kč, ale pokud by bylo třeba, město je schopno na reagovat.  

Občan T. Ouředník dále upozornil na nedostatek stomatologů, lékařů a zabezpečení lékařské péče pro občany. 

Starosta uvedl, že se musí vstoupit v jednání s lékaři, aby bylo možné zřídit pohotovost.  
 

Občan T. Ouředník se ještě dotazoval na bytovou výstavbu – podpora bydlení pro rok 2023 – zda je zde nějaká finanční 

rezerva? 

Starosta uvedl, že město na dané finanční rezervu nemá. Dodal, že momentálně je největší poptávka na nájemní byty a 

kdyby město zahájilo bytovou výstavbu nájemních bytů, tak by muselo financovat z úvěru.  

Zastupitel M. Horský doplnil odpověď pana starosty. 
 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil. 
 

 



Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/42/2022. 

 

Termíny konání zasedání ZM - r. 2023 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Zastupitel V. Málek požádal o změnu termínu červnového zasedání – přesunutí termínu 26.6.2022 na 19.6.2022! 

Starosta sdělil, že to není problém.  
 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo další nevystoupil. 

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/43/2022. 

 

Delegování zástupců Města Čáslavi na valné hromady - do r. 2026 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

Zastupitel F. Velímský požádal o změnu delegace na jiného člena vedení města z důvodu příp. středu zájmů. Vysvětlil 

důvod.  

Starosta uvedl, že s tím nemá problém a požádal zastupitele D. Mikše, zda by se této funkce ujal. 

Zastupitel D. Mikš odpověděl, že určitě „rád pomůže“.  

Zastupitel F. Velímský poděkoval za vstřícný krok.  

 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo další nevystoupil. 

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/44/2022. 

 

Odvolání a navržení zástupce města do představenstva spol. VHS Vrchlice-Maleč, a.s. 

Místostarostka předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti. 

 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

 

Hlasování:   

pro: 19                                                   proti:                 zdrželo se: 1                   nehlasovalo:  

PRO 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš  Vojtěch Nezbeda 

Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník MUDr.  Julie Provazníková 

Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková 

Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek   

 



 

ZDRŽELO SE: 

 Martin Horský       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/45/2022. 
 

Záměr směny pozemků - chodník v ul. Na Svornosti a v ul. Sadová 

Místostarostka předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti. 

 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/46/2022. 
 

Program regenerace městské památkové zóny pro období 2023-2027 

Radní Z. Nezbedová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti. 

 

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Zastupitel F. Velímský poděkoval za perfektně zpracovaný materiál. Dále požádal, aby v důvodové zprávě byl uveden 

„oficiální“ název komise – Komise pro kulturu, regeneraci kulturních památek, spolkovou činnost a cestovních ruch. 

Radní Z. Nezbedová odpověděla, že bude opraveno, avšak doplnila, že do RM je dán návrh na rozdělení dané komise – 

Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch a Komise pro regeneraci kulturních památek. 

Zastupitel F. Velímský uvedl, že v tomto případě je jeho připomínka bezpředmětná. 
 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo další nevystoupil. 

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/47/2022. 
 

Návrh na členy kontrolního výboru a plán činnosti pro rok 2023 

Zastupitel V. Málek předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 
 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

 

Hlasování:    

pro: 20                                                 proti:                  zdrželo se:                                          nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

 Vojtěch Nezbeda Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník 

MUDr.  Julie Provazníková Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý 

Mgr. Renata Vaculíková Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/48/2022. 
 

Návrh na členy finančního výboru a plán činnosti pro rok 2023 

Zastupitel D. Mikš předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 
 

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Zastupitel M. Jusko požádal o pokračování v informovanosti zastupitelů o vnitřních finančních přesunech, které jsou 

v kompetenci města. 

Zastupitel D. Mikš uvedl, že v daném se bude pokračovat.  
 



V rozpravě k tomuto bodu nikdo další nevystoupil. 

Hlasování:   

pro: 19                                                   proti:                 zdrželo se: 1                   nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej Mgr. Václav Drda RNDr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček 

Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš  Vojtěch Nezbeda 

Ing. Zdeňka Nezbedová MUDr. Ervin Petrikovič MUDr. Ctibor Provazník MUDr.  Julie Provazníková 

Ing. Josef Ruml Ing.  Jaromír  Strnad Mgr. David Tichý Mgr. Renata Vaculíková 

Bc. Alice Vavřinová Mgr. Filip Velímský Mgr. Jiří Žaloudek   
 

ZDRŽELO SE: 

 Martin Horský       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/III/49/2022. 

 

Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav 

Místostarosta E. Petrikovič 

- sdělil aktuální informace k situaci v nemocnici. Informoval o nástupu lékařů, zdravotních sester a dalšího 

zdravotnického personálu, 

- informoval o otevření oddělení chirurgie „B“ a několika ambulancí, 

- sdělil informace o vypovězení několika smluv s externími společnostmi, 

- připomínkoval dotace, které od května 2022 nikdo neřešil, 

- informoval o platbách od pojišťoven + vratky, 

- uvedl, že nemocnice potřebuje dotaci 75 mil. Kč / rok, 

- pozastavil se nad odměnou přiznanou bývalé ředitelce MěN  

Zastupitel V. Málek požádal o podávání zpráv z nemocnice zastupitelům předem (alespoň 10 dní) a písemně. Zastupitelé 

by se chtěli na jednání o daném připravit a umět příp. relevantně reagovat. 

Připomněl uvedené nepřesné informace – viz. ultrazvuk.  

Místostarosta E. Petrikovič reagoval na připomínku týkající se ultrazvuku na gynekologii. Ultrazvuk za na necelé 3 mil. 

Kč, na který nemá pan primář certifikát a jehož provoz je pro nemocnici velmi nákladný.  

Zastupitel V. Málek sdělil, že určité informace by se měli řešit v nemocnici.   
  

Zastupitel M. Horský  

- požádal o vyúčtování za rok 2021 - pojišťovny, 

- dotazoval se na rok 2023 (pojišťovny) – referenční rok bude, předpokládá, rok 2019 – zda si nemocnice snížila příjem 

záloh jenom na rok 2022 nebo jestli budou jednat i o roce 2023 a pokud ano, jestli dojde k nějakému snížení, tak o kolik?  

Místostarosta E. Petrikovič nyní nedokáže odpovědět, až po jednání s pojišťovnou. 

Zastupitel M. Horský požádal o výsledek jednání - předání informace všem zastupitelům. Sdělil svůj názor ke snížení 

záloh. 

Místostarosta E. Petrikovič uvedl, že dané bude jasné až po jednání s pojišťovnou. 

Starosta doplnil informace pana radního.  
 

Zastupitel M. Horský poukázal na nízkou porodnost v čáslavské nemocnici a dále připomněl dehonestující články, které 

psala radní Z. Nezbedová a radní J. Ruml. 

Dále se dotázal na jednání s pojišťovnami ve vztahu k porodnici – jak to vypadá s porodnicí? 

Místostarosta E. Petrikovič uvedl, že není uznaná akreditace gynekologického oddělení díky nízké porodnosti. Vše je 

v jednání s pojišťovnami. 
 

Radní J. Ruml se vyjádřil ke slovům M. Horského – týkající se nemocnice. Prudce se ohradil proti obvinění, že psal 

dehonestující články!  

Následně uvedl, že bývalé vedení města je odpovědno za stav nemocnice, ve kterém nyní je. Starosta, ze zákona je 

povinen jednat s odpovědností řádného hospodáře. Připomněl bývalého ředitele a ředitelku nemocnice.   

Poté uvedl, že za bývalého vedení města vznikla v nemocnici značná finanční ztráta, o kterou přišli všichni, je to ztráta 

celého města. Nebude říkat, kdo konkrétně je vinen, kdo je za to odpovědný. Uvedl, že viníka za danou ztrátu budou 

muset zjišťovat orgány, které zřídil k těmto účelům stát. Sdělil, že pokud vznikne škoda vyšší než 5 mil. Kč, tak je to škoda 

značného rozsahu a zde už neexistuje ani podmíněný trest. Sdělil, že dle právního řádu musí každý občan, který se dozví 

o tom, že někde vznikla finanční škoda nebo se stalo něco špatného, je ze zákona povinen to nahlásit úřadům, které se 

tímto zabývají.  

Zastupitel V. Málek uvedl, že pokud tedy J. Ruml ví, že byla způsobena škoda a kdo ji způsobil, tak je jeho povinností 

na to upozornit orgány, které zmiňoval. Uvedl, že v minulosti to J. Ruml nejednou udělal.  

Uvedl, že personální problém mají nemocnice v celé republice. Sdělil dále informace ke kutnohorské a kolínské 

nemocnici.  

Následně uvedl, že pokud někdo má nějaké informace, které ho opravňují k tomu, že podá nějaké trestní oznámení, nechť 



to udělá. Uvedl, že to, co řekl J. Ruml z hlediska nějaké způsobené škody, je nesmysl a klidně se obhájí, pokud to 

oznámení bude učiněno na něj. 

Poděkoval za příjemnou zprávu týkající se otevření dalšího oddělení v čáslavské nemocnici. 

Požádal o korektnost v dalším jednání. 

Radní J. Ruml uvedl, že nikoho konkrétního neobvinil. 

Uvedl, že tento stát má zřízené orgány k tomu určené, aby zhodnotili eventuální míru zavinění jednotlivých osob a podle 

toho se jednalo. Nikdy nikoho neudával, nikdy na nikoho nepodával trestní oznámení. Pouze žádal (vzhledem k poměrům 

na městském úřadě) některé orgány - Krajský úřad a Ministerstvo vnitra, zcela záměrně, aby naposled oslovil 

Inspektorát práce. Inspektorát práce odpověděl, bylo to přesně před rokem, že se na radnici nic nestalo, že nebyly 

učiněny žádné protiprávní kroky. Sdělil, že i přesto všichni vědí, to to tak není. Proto minulý týden opět požádal 

Inspektorát práce, aby přijel na městský úřad znovu. Není udavač, ale je jeho občanskou povinností upozornit na věci, 

když se něco stane.    

Radní Z. Nezbedová se vyhradila proti slovům M. Horského vzhledem k čáslavské nemocnici a vzhledem ke slovům, 

které přednesl na minulém zasedání zastupitel D. Tichý.  

Zastupitel D. Tichý se vyjádřil ke slovům Z. Nezbedové. Dále sdělil, že by byl moc rád, kdyby si zastupitelé nebrali do 

úst jeho manželku. 
 

Občan T. Ouředník se dotazuje, zda tedy má nemocnice dva ředitele? Příp. jakým způsobem to chce vedení města řešit? 

Starosta odpověděl, že paní ředitelka není ředitelka, pověřeným ředitelem je MUDr. Provazník. Bývalá ředitelka byla 

odvolaná, byla jí nabídnuta jiná práce, kterou odmítla a nyní jí běží zákonná výpovědní doba. 

Dotazoval se, zda byla bývalé paní ředitelce opravdu vyplacena zmiňovaná odměna? 

Zastupitel M. Horský uvedl, že paní ředitelka chtěla pracovat, chtěla nastoupit jako lékařka na internu, ale tato žádost 

nebyla vyslyšena. 

Dále poukázal na „kladné kroky“, které paní ředitelka provedla a odpověděl panu Ouředníkovi – „ano, odměnu 

dostala“. 

Starosta uvedl, že byl osobně v den odvolání paní bývalé ředitelky nemocnice přítomen a prostřednictvím pana 

místostarosty a pana pověřeného ředitele ji nabídl, zda nechce dělat lékařku a ona odpověděla, že už tolik let lékařku 

nedělala, že to dělat nemůže, že jediné, co by mohla přijmout je manažerka kvality. 

Místostarosta E. Petrikovič doplnil slova pana starosty. 

Zastupitel M. Horský uvedl, že se mohou samozřejmě přít. Uvedl jen to, co mu sdělila sama paní ředitelka.  

Radní J. Ruml se ještě vyjádřil nemocnici a k bývalému vedení (ve vztahu k řízení nemocnice). 
 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo další nevystoupil. 

 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Zastupitel D. Tichý se dotazoval, kdo bude grantem za oblast školství? 

Starosta odpověděl, že to bude starosta a městská rada. Speciální člověk stanoven není.  

Zastupitel D. Tichý se dotazoval jakým způsobem probíhalo hodnocení ředitelů, když neprobíhalo v souladu s pravidly 

hodnocení ředitelů škol a školských zařízení stanovenými usnesením č. RM/494/2019? 

Starosta odpověděl, že byl podán dotaz na odbor školství – jejich stanovisko je určitě důležitější než stanovisko školské 

komise.  

Zastupitel D. Tichý uvedl, že tedy došlo k porušení daného usnesení.  

Dotazoval se, zda se bude vedení města problematice hodnocení věnovat na úrovni odboru nebo na úrovni rady města 

jako takové? 

Sdělil, že hodnocení bere jako chybné a rád by celé situaci pomohl. Žádá radu města, aby se nad daným ještě zamyslela.  
 

19:13 hodin – odchod D. Mikše 
 

Starosta uvedl, že odměna byla rozdělena na dvě části. Ředitelů budou odměněni adekvátně. 

Zastupitel D. Tichý požádal, aby rada města apelovala na ředitele škol, aby se zapojili do projektu a žádali o dotační 

titul v operačním programu „J. A. Komenský“, 
 

Zastupitel V. Málek komentoval průběh dnešního zasedání.  Popřál, aby zastupitelé i veřejnost zažívala radost 

z realizovaných projektů, které byly připravené.  

Poděkoval odboru investic a odboru majetku za odvedenou práci, M. Horskému za koordinaci a přípravě projektu nové 

školky.  
 

Zastupitel M. Horský připomněl své dotazy z 31.10.2022 a z 1.11.2022 v aplikaci Teams, na které nebylo do dnes 

reagováno.  

Požádal, aby bylo na dotazy odpovídáno do 30 dnů!  

V souvislosti s hodnocením ředitelů sdělil, že je třeba se řídit danými pravidly.  
 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.   
 



 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ: 

-  

 

19:25h - ukončeno jednání 

 

Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města. 

Návrhová komise: Mgr. Václav Drda a Bc. Alice Vavřinová 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Tomáš Hasík a JUDr. Vlastislav Málek 

Celý záznam zasedání najdete na: 

o audiozáznam: https://www.meucaslav.cz/zasedani/zasedani_2022-12-12/HerSie/HerSieHtml5.html 

o videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=D-sm9nK37rI 

 

 

PŘÍLOHY: Usnesení – č.j.: MěÚ/73075/2022/SEK 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Pozvánka ze dne 2.12.2022 

                   Kontrola plnění usnesení č.j.: MěÚ/66020/2022/SEK ze dne 16.11.2022 

                   Důvodové zprávy č. 1 – 12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Strnad v. r.                                                                                                        Mgr. Renata Vaculíková v. r. 
                 starosta                                                                                                                                                                       místostarosta  
 

 

 

Ověřovatelé: 

  

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Tomáš Hasík v. r.                                                                                                        JUDr. Vlastislav Málek v. r. 
         člen zastupitelstva                                                                                                                                                           člen zastupitelstva 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÁSLAVI ZE DNE 12.12.2022 

USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/III/33/2022 

 Ověřovatelé zápisu ZM/III/34/2022 

 Členové návrhové komise ZM/III/35/2022 

 Program dnešního zasedání ZM/III/36/2022 

 Průběh zasedání ZM/III/37/2022 

 Rozpočtové opatření č. 6/2022 ZM/III/38/2022 

 Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření ZM/III/39/2022 

 Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027 ZM/III/40/2022 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ZM/III/41/2022 

 Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 ZM/III/42/2022 

 Termíny konání zasedání ZM - r. 2023 ZM/III/43/2022 

 Delegování zástupců Města Čáslavi na valné hromady - do r. 2026 ZM/III/44/2022 

 Odvolání a navržení zástupce města do představenstva spol. VHS Vrchlice-Maleč, a.s. ZM/III/45/2022 

 Záměr směny pozemků - chodník v ul. Na Svornosti a v ul. Sadová ZM/III/46/2022 

 Program regenerace městské památkové zóny pro období 2023-2027 ZM/III/47/2022 

 Návrh na členy kontrolního výboru a plán činnosti pro rok 2023 ZM/III/48/2022 

 Návrh na členy finančního výboru a plán činnosti pro rok 2023 ZM/III/49/2022 

 

   

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Strnad v. r.                                                                                                        Mgr. Renata Vaculíková v. r. 
                 starosta                                                                                                                                                                       místostarosta  
 

 

 

Ověřovatelé: 

  

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Tomáš Hasík v. r.                                                                                                        JUDr. Vlastislav Málek v. r. 
         člen zastupitelstva                                                                                                                                                           člen zastupitelstva 

 


